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Jako cíle si autorka vytkla vytvořit studijní materiály (studijní text, seznam laboratorních 
úloh a pracovní listy) k tématu Léčiva. 

 
Na začátku diplomové práce byla provedena analýza středoškolských učebnic chemie a 

rozšiřující literatury. Z analýzy vyplynulo, že téma léčivo je v této literatuře téměř nebo zcela 
opomíjeno, což je v rozporu se současnými požadavky ke státní maturitní zkoušce z chemie. 
Z tohoto důvodu se zřejmě autorka začala hlouběji zajímat o danou problematiku, navrhla a 
vytvořila studijní materiály úzce spjaté s tématem léčiva. 

 
Studijní text: 
Diplomantka sepsala studijní text, který je primárně určen pro středoškolské učitele chemie, 

popř. biologie. Text je psán formou vkládaných otázek a odpovědí a je zaměřen na historii léčiv, na 

životní cyklus léčivého přípravku a na jednotlivé druhy léčiv a drog. Text je doplněn o slovníček 

pojmů, který bych doporučovala rozšířit i o jiné běžně užívané pojmy, které se v textu vyskytují a 

nejsou zcela vysvětleny (např. antiflogistický účinek, intoxikace, alterace, flash back…).  

Ke studijnímu textu mám jednu připomínku: na str. 18 autorka definuje pojem analgetikum 

jako léčivo ovlivňující bolest a zánět. Ovšem ne všechna analgetika vykazují protizánětlivý 

(antiflogistický) účinek (např. tomu tak není u všech opioidních analgetik, o kterých se diplomantka 

též zmiňuje).  

 

Pracovní listy: 

Dalším cílem bylo vytvoření pracovních listů věnované tématice léčiva. Diplomantka si 

vybrala České farmaceutické muzeum v Kuksu, pro které na základě prohlídky, průvodcovských 

listů a konzultací s vedoucí muzea sestavila pracovní list ve dvou variantách, které se od sebe liší 

počtem otázek a grafickým zpracováním. 

Otázky z pracovních listů jsou velice nápadité a rozmanité. Jednotlivé položky jsou často 

doplněny ilustracemi či fotografiemi pořízenými přímo v muzeu. Obsah otázek vyplývá 

z průvodcovských listů.  

Zaujalo mě znění otázky 2B na str. 50, kde se zmiňujete o jednorožci, jenž byl vlastně kůň 

s „rohem“ narvala. Sama sice vysvětlujete, že narval je mořským savcem z řádu kytovců, avšak 

myslím si, že přiložená fotografie (či ilustrovaný obrázek) narvala by poskytla více informací 

studentům. Domnívám se totiž, že většina studentů netuší, jak narval vypadá. O to víc se přikláním 

k zařazení takovéto ilustrace, když v další části práce uvádíte fotografii kozy, krávy a ovce. Dále 

pojem „roh“ není zcela správný, neboť  se nejedná o roh, ale o zub - kel (protažený řezák horní 

čelisti). 

 

Laboratorní práce: 

Diplomantka v práci uvedla a prakticky ověřila 5 laboratorních úloh, jež jsou spjaty 

s tématem léčiva. Každá laboratorní práce je doplněna souborem úloh. 

K souboru laboratorních úloh mám jednu připomínku: na str. 66 uvádíte reakci oxidu 

zinečnatého v zásaditém prostředí (s hydroxidem). Produkt reakce (tetrahydroxido zinečnatý 

komplex) je chybně zapsán.  

 

Dotazy: 
 

1) Z RVP G vyplývá, že léčiva jsou zařazena do předmětu chemie povinně. Kolik hodin by 

učitel měl vymezit na toto téma, pokud by chtěl používat Vámi připravené materiály? 



 

 

2) Proč kyseliny acetylsalicylová a salicylová reagují s chloridem železitým odlišně? Co při 
této reakci vzniká (co je důvodem barevné změny)?  

 

3) Acylpyrin kromě kyseliny acetylsalicylové obsahuje i další látky (škrob). Napadá Vás 

nějaká reakce, pomocí které by se dala vypočítat přesná koncentrace této kyseliny v jedné 

tabletce? 

 

Závěr: 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá novým tématem zařazeným do vzdělávacích osnov 

a představuje nové vzdělávací materiály, jež jsou zaměřeny k tématu léčiva. Vzniklé materiály byly 

zpracovány tak, aby studenty zaujaly a motivovaly je. Diplomová práce Zuzany Friedelové splňuje 

všechny požadavky, které jsou kladeny na typ těchto prací.  

 

 Stanovisko k opravě chyb v práci: oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 

 

 

Práci doporučuji k dalšímu řízení a hodnotím stupněm:     v ý b o r n ě 
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